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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................
 

 : تسویه حساب 226کاربرگ 
 کاربردي ......................................... -ز: شوراي آموزشی مرکز علمیا

 مرکز آموز به: ریاست محترم 

 وافقت این شورا با تسویه حساب مورخ ........................ شورای آموزشی مرکز  م مصوبه شماره ...........................بند .....و احترام، به استناد  باسالم

راغت از تحصیل / انصراف از ه شماره دانشجویی .............................................................. به منظور ف...................................................................................... بآقای /خانم دانشجو 

هر  تحویل شورا وخاتمه ارتباط با دانشجو و ردد. اجرای حکمگمطابق جدول ذیل ابالغ می 24الی  15/ محرومیت از تحصیل اعالم و مراتب جهت انجام مراحل تحصیل

 باشد.مدرکی به دانشجو منوط به اتمام مراحل ذیل خواهد بود. این ابالغیه در این جلسه صادر و از همین لحظه الزم االجرا می

 مهر  امضا و تاریخ اجرا مسئول شرح اقالم وضعیت مرحله
 غیر فعال کردن دسترسی دانشجو به سامانه خدمات آموزشی  کلیه موارد 15

 دانشجو -مدیریت کابران -(سجاد) سامانه جامع آموزشی

   رییس مرکز آموزش

انتقال شماره تلفن دانشجو از لیست دانشجویان شاغل به تحصیل به  کلیه موارد 16

 لیست جدید

 انصرافی(  -اخراجی -)فارغ التحصیل

 

 رییس مرکز آموزش
  

نصرافی( ا -اخراجی –تغییر وضعیت دانشجو از عادي به )فارغ التحصیل  کلیه موارد 17

 جامع آموزشی )سجاد(در سامانه 

   رییس مرکز آموزش

   رییس مرکز آموزش قفل کردن نام دانشجو در سامانه سجاد کلیه موارد 18
 لغو معافیت نظام وظیفه مشمولین کلیه موارد 19

 -ارسال نامه با پست پیشتاز به وظیفه عمومی ناجا -)تهیه نامه نظام وظیفه

 شتاز و تصویر لغو در پرونده دانشجو( بایگانی رسید پست پی

 

 معاون آموزشی مرکز
  

 تغییر وضعیت دانشجو در سیستم شهریه  کلیه موارد 20

تغییر  -های بانکی های تحصیلی )فیش)بررسی وجود حق نظارت کلیه ترم

 وضعیت دانشجو در سیستم( 

 

 معاون آموزشی مرکز
  

 تحصیلی دانشجوصدور ابالغیه آخرین وضعیت  کلیه موارد 21

ارسال نامه آخرین وضعیت تحصیلی دانشجو به همراه یك نسخه از فرم تسویه 

بایگانی  –حساب کامل شده به آخرین آدرس منزل  وی توسط پست پیشتاز 

 رسید پست در پرونده دانشجو( 
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دانش  تحویل آن به و آموزشیتهیه صورتجلسه اختتام پرونده  کلیه موارد 22

 آموختگان

 ) کلیه مدارک موجود در پرونده+  فرم تسویه حساب و ابالغیه مصوب( 

 

 معاون آموزشی مرکز
  

غ فقط دانشجویان فار 23

 التحصیل
 تهیه پرونده دانش آموختگان جهت ارسال به سازمان مرکزي 

 -ریز نمرات –پیش نویس و اصل گواهینامه  –کارنامه کل  –)روکش پرونده 

 -کارت پایان خدمت،کارت ملی ،شناسنامه تصاویر –ضعیت تحصیلی خالصه و

قطعه  2 –لیست سازمان سنجش -مدرک تحصیلی قبلی -تاییدیه تحصیلی

حق  %15فیش های  –گواهی انجام کاروزی  -لیست قبولی مقطع باالتر -عکس

)اصل مدارک   225و  224شماره  های درج کاربرگ -رمزد دانشنامه کاو نظارت

دانش آموختگی باید توسط مرکز رویت و تصاویر آن ممهور به مهر برابر پرونده 

 اصل گردد(
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   معاون آموزشی مرکز   بایگانی پرونده کلیه موارد 24

 ط ان رسیده و ارتباگانه قطع ارتباط با دانشجو در تاریخ ........................... به پای 24گردد: کلیه مراحلبدینوسیله گواهی می

 .گرددقطع می مرکزدانشجو با 

  مرکز آموز مهر وامضاء رئیس                                                         معاون آموزشی                                  مهر وامضاء 


